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A választói jog.
A helyes elmélet megállja a helyét 

a gyakorlati életben is, de ezen elméletnek 
nem szabad figyelmen kívül hagyni a kö
rülményeket, az adott helyzetet. A választói 
jog elméletével is úgy vagyunk. Elméletileg 
hívei vagyunk az általános titkos választói 
jognak, hisszük és tudjuk, hogy az általá
nos titkos választói jognak el kell követ
keznie. Elvileg is helyeseljük és törekszünk 
feléje, de számolunk az adott helyzettel, a 
fónnforgó költeményekkel. Nézzünk csak, 
hogy mit mondanak az általános és titkos 
választói jogteoretikusai :

A választói jog megilleti mindazon 
embert, aki elérte azt a kort, hogy reá 
ruházott jogának súlyát, fontosságát meg
érti. Elég szépen indokolják is. Azt mondják : 
Ha én egy országban lakom, ott dolgozom 
és akkor az ország törvényeinek vagyok 
alávetve. E törvények szerint vagyok kö
teles élni, szokásaimat szabályozni, szenve
délyemet fékezni, életemet irányítani. Helyes, 
én azt meg is teszem. De kérdem : kik 
azok, akik e törvényeket hozzák, melyek
hez egész életemet szabnom kell ? Polgár
társaim által megválasztott képviselők tes
tületé — a parlament. Ez bizony nem 
igazság, mert hiszen én is polgára vagyok 
e hazának és igy nekem is kell, hogy jo
got adjanak, hogy a törvények hozatalához 
szólhassak. Ezek a törvények sorsomra ép 
oly befolyást gyakorolnak, mint választó 
polgáraim sorsára, azért az osztó Igazság 
azt kivánja, hogy nekem is jog adassák 
sorsom intézéséhez. Imeröviden az indokolás.

TARCZA.
Bezerédy Imre.

— A karúékor hőseiből. —
Irta: Tarkas Ernőd.

Félelmetes erejű, szőke férfin, ábrándos 
kékszemü hős, legnagyobb vitéze a kiiruc- 
világnak.

Brigádja csodás serénységgel száguldozta 
be Ausztriát, Stiriál, mindenfelé rettegést keltve 
a kuruc hősök iránt. A csaták zajában nőtt föl 
s már 27 éves korában brigadérossá lett. Csak 
egy ajánló levele volt, rettenhctetien bátorsága 
és győzhetetlen karja.

Már nevének puszta hallásától is resz
ketett a német s esze nélkül futott, ahol az ő 
deli alakja megjelent. A hős költő is volt, 
maga szerzett csatadalokat s azokat énekelték 
a tábortűz mellett.

Mikor a fegyverszünet lejárt, Bottyán tá
bornok vele és béri Balogh Ádám brigadérossal 
megrohanta azt a mellvédekkel és cölöpzetekkel 
megerősített nagy sáncot, amelyet a németek 
az osztrák tábor védelmére készitettek.

Villámgyors támadással rohantak a mell
védekre, a németek levagdalták s kitűzték a 
sánc fokára Itákóci lobogóját.

Ki tagadja, hogy ez igazság, hogy ez he
lyes? Senkisem. Nohát akkor iktassák tör
vénybe az általános titkos választói jogot. 
»Nem lehette kiálltjak több oldalról. »Még 
nem lehette mondom én. Nem lehet pedig 
azért, mert bármily szép, bármily világos az 
általános választói jog elmélete, számolni 
kell a körülményekkel, az adott helyzettel. 
A közérdek mindig fölötte áll az egyéni 
érdeknek, fölötte áll legalább ott, a hol a 
közvéleményből még ki nem veszett a köz
érzület. Mindenki akarja, követeli az álta
lános választói jogot, kell is hogv akarja, 
kell is hogy követelje, de aki most egy
szerre akarja ezt megvalósítani, az vagy 
nem ösmeri ennek az országnak a körül
ményeit vagy pedig nem eléggé lelkiösme- 
retesen gondolkodik hazánk helyzete fölött. 
Mert próbáljuk csak megereszteni egy kicsit 
fantáziánkat és képzeljük el, hogy megadnák 
a választói jogot. Milyen parlament állana 
a nemzet képviseletében ? Az egész magyar 
társadalom képe alaposan megváltoznék és 
különösen a főváros kerületéből hat a szo
cialisták kezébe kerülne és a parlament 
többi padjait tót—, rorr ín-, szerb-, szász
nemzetiségű képviselők foglalnák el.

A magyar nemzetnek ez a parlament 
ásná meg a sírját és Lengyelország sorsára 
juttatná. Látjuk tehát hogy az általános 
választói jog ma saját, közérdekünkbe üt
közik. Miért? mondják sokan. Hiszen kül
földi országokban is van általános választói 
jog és azért a parlament rendben tárgyal, 
a nemzet érdekét védi. Hiszen épen azért 
bocsájtottam jó előre, hogy az általános 
választói jog elvileg, elméletileg helyes,

Bezerédy nyargalt legelői s vágta mint | 
a répát, a megriadt németet.

Városról városra nyomultak s a rácokat , 
irgalmatlanul öldösték, mert ezek a lelketlen [ 
vadak még a csecsemő magyar gyermekeket | 
is kardra hányták.

A negyedik váracsot végső kétségbeeséssel 
védelmezte egy német kapitány, Bezerédy elébe 
ugratott s igy kiáltott .

— E11 Bezerédy vagyok1 Adja meg ma
gát.

A kapitány e név hallatára megrázkódott 
s átadta kardját.

A kurucok elfoglalták a németek összes 
ágyúit, élelmi- és társzekereit és lőszer-kész
letét.

Ezután Bezerédy három huszárezredével 
becsapott Ausztriába, egész Bécsig nyomult s 
József császárt is megszalasztotta.

Ősszel a német fővezér öcscsc, gróf Heister 
Hannibál ütött be Stiri iból s Vast és Zalát 
égetni kezdte. Bezerédy és Balogh utána eredt 
s Egerváránál sebesen megrohanta Heistert. 
De ennek mégegvszer annyi embere volt s 
borzalmas öldöklés támadt.

Az ágviidörgésre nyargalvást sietett segé
lyükre Bottyán apó s oly sebesen támadott, 
hogv Heister nem tudott elég gyorsan mene
külni.

de tekintetbe kell venni az adott helyzetet, 
a körülményeket. Magyarországon ma az 
általános választói jog romlás, de egy bi
zonyos idő múltán áldás lehet. Romlás pe
dig azért, mert egyrészt a még éretlen, 
hogy a választói jog fontosságát, nagy sú
lyát megértse, másrészt a nemzetiségek lel
ketlen izgatok hatalmában vannak, Magyar
országon az általános választói jog csak 
fokozatosan valósítható meg. még pedig 
oly tokban, a mily fokban képesek vagyunk 
az okokat megszüntetni. Mert ezek az okok 
nem állandóak, ezek az okok helyes poli
tika mellett megszüntethetők. A nép éret
lenségének az oka megszüntethető az isko
lával, hazafias egyletekkel, művelődő intéz
ményekkel. Meg kell tanítani a népet az 
Írásra, olvasásra, nemzetének múltjára, hely
zetére egyrészt, másrészt meg kell értetni 
vele a választói jog fontosságát, a polgári 
hazafias kötelességét. A másik ok megszün
tetése nehezebb, de nem lehetetlenség. Okos 
gazdasági politikával meg kell értetni a 
nemzetségekkel, hogy a magyar állam épp 
ugv gondjukat viseli, mint más polgárét, 
hogy a kifelé való gravitációjuk haszonta- 
lanság, de hálátlanság a magyar nemzet, 
a magyar állam iránt, mely érdekünkben 
épp úgy dolgozik, mint más lakója érdeké
ben. Meg kell ösmertetnük velük lelketlen 
izgatóik önző céljait és meg kell tanítani 
őket a magyar szóra, magvat érzelemre. 
És a mily fokban sikerül ezen okokat meg
szüntetni, épp oly fokban kell kiterjeszteni 
a választói jogot. Ez lebegjen az illetékes 
körök szeme előtt.

Bezerédy egy század huszárral utána vág
tatott, az útját álló vasasokat leszabdalta, az 
után nyilsebescn vágtatott Heister után.

Ennek fáradt paripája nem győzte a fu
tást s Bezerédy utolérte. Megkapta aranyos 
gallérját s lerántotta a lóról.

Azután feltette a maga lovára, vaskarjával 
átnvalábolta s visszanyargalt vele a kuruc tá
borba.

Nagy volt itt az öröm és lelkesedés, hogv 
ezt a vérengző német tábornokot elfoghatták. 
Menten táncra is kerekedtek körülötte a ku
rucok s vígan lejtették a süveges táncot.

Itt aratták a kuruc-világ legnagyobb győ
zelmét. Ileistcrnek egész seregét megseinmisi- 
tették. Összes ágyúit, zászlóit, lőszereit elfogták 
s harmadfélezer rác és német halott borította 
a véres csatateret.

Bezerédy volt a kuniékor győzhetetlen 
bajvívója. Aki párbajra kelt vele, azt mind le
vágta.

A harcok fergetegjében rendesen előre
vágtatott, megforgatta a kardját a német had
sorok előtt s felkiáltott:

— En Bezerédy vagyok, ki mer kijönni 
egy szál kardra velem '? I

Eleinte mindig akadt ilyen vakmerő né
met tiszt, de mikor hetvenegyet lavágott közü
lük, alig mert valaki szembeszállni vele.

Lapunk mai 4 oldalra terjed.



h divat apológiája.
Mi a divat?
Oly hatalom, a mely sok bajt, sőt szeren 

esetlenséget okoz az ö badarságai, őrültségei sőt 
Ízléstelenségei által. Ez az általános Ítélet. Ennek 
bebizonyítására felhozzák a sok házi egyenetlen 
séget, családi viszályt, anyagi tonkremenést, a 
mely lelkiismeretét nyomja a divat ördögének.

A nöiszabó, szabónö, divatárusnő és egyéb 
divatüzletek számlái, — mennyire képesek dühbe 
hozni a férjeket és férjszeliditö könnyekre indí
tani a hölgyeket. Hány női, hány családi boldog 
ságot semmisitett már meg az a hiúság, a mely 
utána szalad a divatnak, s annak rabszolgává vá
lik ! Hát nem nagy csapás az, a melyet magával 
hoz a — divat.

Ez igaz !
Szerencse azonban az. hogy maguk a divat 

ostobaságok kezdenek már gondoskodni arról, hogy 
az ő szerencsétlen hatásai megszűnjenek vagy lég 
alább is tetemesen enyhüljenek.

A gúny, élez, nagyon hozzájárulnak ahhoz, 
hogy az otromba dolgok kipusztuljanak. A ki kü 
lönben elnézőleg számit az adott tényezőkkel, s 
a földi létünk tökéletlenségeivel: az találni fog a 
divatban oly kedvező elemeket is, a melyek jól 
megegyeznek a helyes szokással és a morállal is.

Ne ítéljük el tehat föltétlenül és teljesen a 
divatot és ne öntsük ki — a közmondás szerint 
— a fürdővel a gyermeket is.

Az se helyes, hogy a divatot általában és 
egészben véve a megvetendő hiúság kinövésének, 
szülöttjének tartjuk s eiitéljük.

Igaz, hogy a hiúság össze van kötve a di
vattal ; de létezik — megengedett hiúság is. Ahol 
ez szerény határok közt marad és azon kívánság
gal, azon törekvéssel föllép, hogy magát, s egy 
úttal a világot is szépítse: ott nem kellene azt 
elítélnünk. Ha a rózsa önmagát díszíti, ezáltal 
disziti — a kertet is. A világ aligha volua szebb, 
La nem léteznék a — hiúság.

Nyugodtan állíthatjuk, miszerint a hiúság 
nak joga van hozzá, hogy meghatározott határok 
közt ápolja a kellemes, illedelmes iránti érzékét 
úgy mint az ízlést s a tapintatot is.

De különben a divatnak kellemes aesiheti 
kai hatásai is vannak, s ezen aestetikai hatások 
jó benyomást tesznek érzékeinkre és kedély vilá
gunkra is. E benyomások kedvezőleg hatnak a 
mi elfogulatlan érzéki felfogásunkra. A mi sze
münk nem szeret — sértve lenni. A szem érzéki 
benyomásaiban — része van az érzelemnek is.

Mi, emberek rendelkezünk érzékekkel és 
egyúttal fantáziával is ; ezeknél fogva képesek 
vagyunk a formákban és a színekben észrevenni 
a létnek javát és baját, vagyis boldogságot és hol 
dogtalanságot is.

Olyan erő volt e középtermetű, zümök s 
igénytelen külsejű hős lábaiban, hogy egyetlen 
roppantástól a legerősebb ló is összerogyott.

Mikor Sümeg és Pápa közt szemben álltak 
a németekkel, egy rác óriás ugrott eléje s pár
bajra hívta.

Bezerédy eiogadta a kihívást. Előbb pisz
tolyt rántottak egymásra, azután karddal csap
tak össze. A rác óriás szörnyű csapásokat osz
togatott, de a kuruc hős mindig félrevágta a 
villogó pengét. Egyszerre azután nagyot csat
tant a kardja s markolatánál kettétört.

E pillanatban hozzászökken a rác óriás, 
iszonyú erővel galléron ragadta, lerántotta lo
váról, azután a levegőben lógatva elnyargalt 
vele.

A kurucok könnyes szemmel néztek utána. 
Most már csakugyan elveszetnek hitték. De a 
gyors eszű Bezerédy feltalálta magát.

Kezében lévő kardvasával úgy vágta fejbe 
a rác óriást, hogy az vele együtt leszédült a 
lováról. Több se kellet a vakmerő hősnek

Tüstént kikapta a rác kezéből a kardot 
s azzal levágta a fejét Azután lovára pattant 
s a rác fejét üstökénél fogva, visszanyargalt a 
kurucok közé

Azok álmékodásukhan alig tudtak szóhoz 
jutni s csak mikor kibámulták magukat, akkor 
törtek ki egetrázó éljenzésben.

Már az eddig felhozottakból is láthatjuk, 
hogy a divatban nem csak a hiúság képezi a 
uervus rerum-ot, hanem az a hajlam, az a törek 
vés is, hogy életérzelmünket fokozzuk és neme
sítsük. Ha a uő az életérzelem ezen fokozását és 
nemesítését önmagán tapasztalja : bizonyos, hogy 
ö azt örömest tovább fogja sugárczlatni a kör
nyezetére ; s hogy ez hatás nélkül itt som fog 
maradni.

Ne csodálja a mindenáron pessimista t. ol 
vasóm, hogy én igy gondolkodom a divatról és 
hogy azt némileg védem is. Mikor azt teszem, 
akkor azt a divatot értem, a mely mindent Szö
rény harmóniába hozni tud, mely a változó di
vatnak megfizeti adóját, de csak annyiban, a 
mennyiben az igazi szépség ezt megengedi és 
minden feltűnést és feltolakodást kerül, s a mely 
nem zárja ki az erkölcsi szerénységet.

Miként valamely népnek erkölcsei, szokásai 
és divatjai kellő felvilágosítást nyújtanak nekünk 
az illető nép érzeleméletének és műveltsége szín
vonalának értékéről vagy értéktelenségéről, ma
gasságáról vagy mélységéről, durvaságáról vagy 
finomságáról : épp úgy nyerhetünk kellő tájéko 
zást az egyes ember Ízléséről is és aesthetikai mű
veltségéről nyerhetjük pedig azt azon viszonyból, 
a melyben az illotő áll a — divathoz.

Cselkó József,

VEGYES HÍREK.
— Kitüntetés. A k’rAly dr. l'honuvi Dá

vid volt homonnai járás és vm. tb. főorvosnak a 
közegészség terén szerzett érdemei elismeréséül a 
Ferencz József rend lovagkeresztjét adományozta.

— A nagymihályi Kereskedelmi és 
Hitelbank folyó hó 7 én d. e. 10 órakor tar 
tóttá meg Dr. IFídder Márk elnöklete alatt évi 
rendes közgyűlését. Az igazgatósági és felügyelő 
bizottsági jelentés tudomásul vétele után a köz
gyűlés elfogadta a nyeremény felosztása iránt 
előterjesztett javaslatot, a mely szerint az ez évi 
szelvények 20 koronával lesznek beváltva. A tar 
talékalapnak 130.000 koronára leendő kiegészítése 
szintén elfogadtatott. k közgyűlés ezután az igaz
gatóság tagjait egyhuigulag újból megválasztotta 
és sikerdus működéséül, azoknak köszönetét sza
vazott.

— Vj lap. A'öziaibcímen S. A.-Uj- 
helybcn I.övy Adolf kiadásában, Dr. Percnyi Jó
zsef és Gál Lajos szerkesz.téso alatt uj irodalmi 
lap indult meg. A ap programmja szerint célja 
az lesz, hogy a megromlott társadalmat megjavítsa. 
Magasztos egy cél 's mi szerencsét is kiválniuk 
ebben t. laptársunknak, csakhogy édes kevés a 
reményünk, hogy a kitűzött célt siker fogja ko 
ronázni. Azért csak előre, mindenesetre dicséretes 
dolog a jónak terjesztése.

Utolsó párbaját, mely után senki se mert 
többé kiáltani vele, ugyancsak Sümeg alatt 
vívta báró Orsich Kristóf horvát ezredessel.

O volt a németek legfélelmesebb baj
vívója. Termete szintén óriás. Amidőn össze
csaptak, újból az a szerencsétlenség érle Beze- 
rédyt, hogy eltörött a kardja.

A horvátit gróf iszonyú csapásokat mért 
reá, de ő oly ügyesen faraltatta lovát, hogy 
mindig kikerülte a halálos csapást.

Fegyverhordozója a korlát mellől sziv- 
szorongva nézte borzasztó helyzetét. Bezerédy 
lovát táncoltatva, egyszerre csak a korlát felé 
szökkent.

— Vitézlő uram, — súgta fegyverhordo
zója, — ott a fokos is a nyereg kápájában.

E szavakra felcsillant Bezerédy arcza. 
Egyet ugratott lovával, villámgyorsan kirán
totta a tokosát, s olyan csapást mért a horvát 
óriás fejére, hogy az holtan rogyott le lováról.

Ez volt az utolsó párbaja. Ettől fogva 
nem akadt olyan halálra szánt német, a ki 
szembe mert volna vele szállni.

Hanem ezt a rettegett csataoroszlánt le
győzi*  egy asszonyi hajszál. A felesége, a szép
séges Bottka Mária, akit imádott, német fog
ságba esett s itt elkábitották a fényes szem
kápráztató ígéretek özönével.

Grófi rangot, uradalmakat Ígértek azúré
nak, ha a szerető hitves átcsábítja a Császár

— Eljegyzés. Weinberger Hermán egri 
lakos f. hó 7 én eljegyezte Lieblich Rezsin*  kis 
asszonyt Lieblich Márkus helybeli kereskedő leányát.

— Kereskedelmi bál. A f. hó 6 án meg 
tartott .Kereskedelmi Bál*  az idei farsangi saison 
egyik legsikerültebb mulatsága volt, melyen a je
lenvolt szépszámú és előkelő közönség a késő reg
geli órákig a logjobb kedély-hangulatban mulatott, 
örvendünk a derék és fáradliatlan rendezőség si
kerének, melylyel a jővö saisonok kereskedelmi 
báljainak is megvetette alapját.

— A nagymihályi kórházban az el
múlt hónapban összesen 160 beteg ápoltatott és 
pedig az 1903. évről visszamaradt 77 ée újonnan 
felvett 83 beteg. Az elmúlt évben az ápoltak 
száma 2475 volt.

— Abnormális időjárás. Egy hét óta 
egész tavaszi az időjárás, folytonos esőzés van 
oly annyira, hogy a sár bokáig érő. Több helyen 
az utak annyira elromlottak, hogy a közlekedés 
felette nehéz lett. A kedvezőtlen időjárás az em 
béri egészségre, valamint a termésekre egyaránt 
ártalmas.

— II y inén. Dr. Ilóth Hugó s .a-.ujhelyi 
ügyvéd jegyet váltott Weinberger Rózsika kisasz 
szonynyal Szilágy-Somlyón.

— Megszökött rab. Legutóbbi számunk
ban már cmliteltük, miszerint a málezai tüzesetek 
gyújtogatás következményei. A málezai cseudörség 
ez irányban meg is indította a nyomozatot és a 
gyujtogatót Komdr János foglalkozásnélküli cipész 
személyében letartóztatta, a ki vallatás közben be
ismerte, miszerint ő a gyújtogató. Komárt a csen 
dőrség ezután a nagymihályi kir. járásbíróság fog
házába beszállította, onnét azonban o hó 10 én 
egy őrizetlen pillanatban a fogházőr elöl megszö 
kiitt. Kézrekeritése iránt a legszélesebb körben 
megtétettek az intézkedések és ennek folytán a 
málezai cseudörség összes személyzetét mozgósi 
tóttá. S sikerült is Koinárí még az nap Dubrókán 
elfogni és fedezet mellett a fogházba visszaszállí
tani, a hol most nagyobb őrizet mellett itt tartják 
mig a kir. ügyészséghez átszállítva lesz.

— Helyreigazítás. „A vöröskereszt egy
let táncestélyén” megjelentek sorából lapunk múlt 
számában kimaradtak Hönsch Dozaöné, Knsnyiry 
Gyuláné és Madarász Lajosné úrasszonyok, to 
vábbá Bartus Elza, Hönsch Ica és Kusnyiry Ilona 
urleányok, mely körülményt ezennel helyreigazítjuk.

— A dohányteizsdések szombatja. A 
pénzügyi iD'niszter a m. évben elrendel e, misze
rint az izraelita vallásu tőszdések a szombat és 
zsidó ünnepnapokon is tőzsdéjüket nyitva tartani 
kötelesek. Mint értesülünk, ezen intézkedést Lu
kács László megváltoztatta, amennyiben továbbra 
is megongedte, bogy az izraeliták szombat és na
gyobb ünnepnapjaikon tőzsdéiket zárva tarthassák, 
tartoznak azonban gondoskodni, hogy a kincstári 
egyedáruságok az napokon is árusíthatók legyenek.

parijára. Az asszonyi hiúság győzött, s mit nem 
visz keresztül egy szerető asszony ? !

Addig suttogott az ura fülébe, mig azt is 
eltántorította. Levelet irt Heisternek, hogy 
küldjön egy pár vasas-ezredet, ainelylvel a sa
ját vitéz regementjét összevagdalhatja.

Az árulásba beavatta sógorát, Bottka Adám 
alezredest is. Ámde levelét elfogta Kiss Palkó 
főhadnagy, mire Horváth István zászlótartóval 
s még egynéhány jó kuruccal lesbe állt, mi
kor Bezerédv a németek elé akart lovagolni, 
megrohanták, vasra verték s az áruló levéllel 
egyiilt grót Esterházy Antalhoz küldték, ez meg 
Pata ra indította a vezérlő fejedelemhez.

Itt éppen országgyűlést tartottak, a mely 
sógorával együtt palloshalálra Ítélte. Bezerédy 
még a halál küszöbén is igazi bős volt. A ha
lálfélelemnek egy csöpp jele sem látszott rajta. 
Mielőtt a tőke mellé fiit, tükröt kért és meg
nézte benne az arcát.

— No hát, — szólt mosolyogva, — nincs 
az arcomon egy fikarcnyi változás se, pedig 
itt a halál.

Azzal hátrahajtotta szép szőke fejét és a 
következő percben a porba hullott. A nagyra
vágyó asszony pedig sirathatta a hasonlitha- 
tatlan hőst, akit a török császár is kitüntetett, 
s a regebeli Harun Al Hasidnak tartott. Az ő 
hiúsága rántotta a hazaárulás mélységes ör
vényébe.



— Drágulnak a termény árak. Az 
orosz—japán háború kitörése folytán a termény
árak mindenütt felszáltak. A kinek készlete van, 
azon reményben, hogy az áremelkedés állandó 
lesz most, tartózkodik az eladástól, a mely körül 
mény még inkább fokozza a drágulást.

— A lélekvándorlás én a sxabó. Egy 
fővárosi gavallér, meg a szabója a spiritizmusról 
beszélgetnok. A gavallér egyszerre csak odaszól a 
szabójának :

— Hisz maga a lélekvándorlásban ?
— Hiszek . . .
— Hát mondja csak, mit gondol, mi volt 

maga azelőtt ?
— Mi voltam . . . Hát szamár 1
— Micsoda ? szamár ?
— Biz az 1
— Aztán miért?
— Azért, mert egy gazembernek ruhát csi

náltam, abban a hiszemben, hogy az árát is 
megfizeti.

A kedélydes párbeszédnek — mint halljuk — 
a járásbíróság előtt lesz folytatása.

— A legmagaextosabb vívmányok 
egyike, az egészség és jólétre nézve, bizonyára 
a maláta kávé, amint az a Kathreiner féle előálli 
tási módban úgyszólván az egész világot, főképen 
minden családi asztalt megbóditott. Mert családi 
kávénak a babkávé keveréke Kathreiner féle 
Kneipp-maláta kávéval oly összehasonlithatlan elő
nyöket nyújt jóiz tekintetében, egészség és taka
rékosság szempontjából, hogy azt egyetlen egy gon
dos háziasszonynak sem szabad figyelmen kívül 
hagynia, az a finom babkávé zamat, melyot a 
Kathreiner féle Kneipp-maláta kávé egy különleges 
gyártási módszer utján bir, növeli mint pótkávé 
a babkávé kedvelt izét, a mit semmiféle más pótló
szerrel elérni nem lehet. Másrészt ezen tulajdon
sága folytán a Kathreiner féle Kneippmaláta kávé 
babkávéva) való keverés nélkül is iható, kiválóan 
Ízlik, mint vérképző és táperős ital asszonyok és 
gyermekek részére orvosilag ajánltatik. Már első 
megjelenéskora Kathreiner féle Kneipp maláta kávé, 
„a jövő kávéja*  jeleztetett. Ez a merész kijelentés 
ma már részben teljesült is, és az eddigi tapasz 
tálatok szorint mindinkább teljesedésbe megy, fon
tos azonban, hogy mindég csak valódi Kathreiner 
maláta kávét használjunk, miért is szükséges, hogy 
a bevásárlásnál mindég a .Kathreiner" nevet hang
súlyozzuk és csakis az eredeti csomagokat Kneipp- 
páter védjegygyei fogadjuk el. Gondosan kerültes- 
aék minden utánzat és ne vásároltassák soha az, 
s mit nyitva mérlegelnek.

— A farsangi idény alkalmával jelmez, 
menyasszonyi és bárminő felvételeket kitűnő si
kerrel eszközöl Ignáczy Géza fényképész Nagymi
hály Kossuth Lajos utca 22. szám. — Meleg szoba 
átöltözéshez rendelkezésre áll a n. é. közönségnek.

— Báltermek disxitését elvállal, úgyszin
tén meoyasszonyi csokrot és minden nap friss vi- 
ágokat szállít Ltderer Albert miikertész Nagymi

hály Fürdő utca.

CSARNOK. _

Kávéházi csetepaté.
A biró.- Volt-e már büntetve?
A vádlott: Miért lettem volna büntotve ?
A biró: Ne kérdezzen, hanem feleljen 1 
A vádlott: Hát voltam büntetve?

A biró: Igenis, volt. Még pedig két Ízben, 
becsületsértés vétség, miatt.

A vádlott: A biró úr tudja és még is kér
dezi.

A biró : Menjünk tovább 1 ön a p..uaszost a 
nyílt utcán agyba-főbo verte.

A vádlott : Én ?
A biró : ön.
A vádlott: Tessék csak meghallgatni tekin

tetes nagyságos ur. Mikor Badeni megbukott, az 
osztrák hitelreszvényeken 500 forintot vesztettem. 
E miatt való bosszúságomban összepöröltem a fe
leségemmel. A jó asszony hozzám vágott ogy tál 
főzeléket, mire én összetörtem a velencei tükröt és 
elrohantam hazulról. Mikor kiértem a kapun, ta
lálkoztam Bideskövi Móriczczal, a ki igy szólt 
hozzám :

Móriczkám, mi a véleményed Dreyfusról?
— Kerem elvesztek a börzén ötszáz forin

tot, a fejemhez vágnak egy tál főzeléket, dara 
bokra töröm o velencei tükröt és ezek után azt 
kérdezik tőlem, hogy mi a véleményem Dreyfus
ról. Dühösen feleltem : Ha én volnék az elnöke a 
francia köztársaságnak, fölvitetném Dreyfust a vi
lágitó toronyba és onnan dobatnám a tengerbe.

Megbolondultál? Hiszen ő ártatlan.
— ügy éljen ö 1
— Be van bizonyítva, hogy a bordereaut 

nem ő irta.
— Még azt sem ő . . . irta? Akkor kihall

gatás nélkül felakasztatnám.
Mondottam pedig mindezeket azért, hogy a 

Bideskövi Móricz pukkadjon. Mert hát ő dühös 
Dreyfusista. Természetes, hogy nagyokat ugrott.

— Ismétlem, hogy Dreyfus ártatlan.
— Bűnös biz az. Ha tőlem függne, az egész 

Dreyfus bandát az Ördögszigetre küldeném. Veled 
együtt.

— Én velem ?
— Te veled.
Bideskövi Móricz erre olyat ütött a cilinde

remre, hogy az menten belyukadt, aztán lerán
totta a parókámat, a földhöz vágta és rátaposott.

Kérem! Elvesztek a börzén ötszáz forintot, 
a fejemhez vágoak egy tál főzeléket, diribre da 
rabra töröm a velencei tükröt és ezek után belém 
köt a Bideskövi 1 Természetes, hogy összetörtem 
rajta a botomat. Ennyi az egész.

A biró : Viszonvádal emelhet.
A vádlott: nem bánom. Viszonvádal emelek.
A panaszos Igaz, hogy belyukasztottam a 

cilinderét: az is igaz, hogy lerántottam a paró 
káját, de nekem jogom volt hozzá, mert igazam 
volt.

A biró : Hogyan ?
A panaszos: Mert Dreyfus csakugyan ártat 

lan. Be tudom bizonyítani.
A biró : Nem tartozik ugyan a dologhoz, de 

arra már kiváncsi vagyok, hogy miként tudná azt 
beigazolni.

A panaszos : Nagyon egyszerűen. Tessék át
írni a francia hadbírósághoz, hogy küldje el a 
bordereaut; aztán tessék át megvizsgáltatni Kernp- 
ner irásszaakértö úrral és ha Kempncr ur azt 
fogja mondani, hogy a bordereaut Dreyfus irta, 
akkor tessék elitélni.

Egy hordár: (Leveleket nyújt át a pana
szosnak.)

A biró : Mi az ? Mit adott át öunek az a 
hordár ?

A panaszos : 21 üdvözletét kaptam az Orcy 
kávéházból.

A biró : Miért üdvözlik ?
A panaszos : Mert síkra szálltam az igazságért.
A biró: (kihirdeti az Ítéletet) Mindkettőjüket 

elítélem öt öt forint pénzbüntetésre.

Felelőn szerkesztő : Dr. Kállai József.
Főmuiikstárs: Dr. Kellner Mihály.
Kiadóhivatali miivezető: Lándal József.

* Olvasóinkhoz. Tisztelettel felkérjük la 
púnk mindazon olvasóit, kik még az előfizetést 
meg nem újították, avagy hátralékaikat ki nem 
egyenlítették, hogy úgy az előfizetés inegujitását 
mint a hátralékos előfizetést kiegyenlíteni szíves
kedjenek. A „Ftbö-Zemplén" kiadvhivatala

Hirdetések.
Árlejtési hirdetmény.

A laski gör. kath. hitközség uj lelkészi lak 
építését határozta el.

Felhivatnak tehát az építési vállalkozók, 
hogy 1904. évi február hó 19-ig a terv, költség
vetés és építési költség 5%-áuak megfelelő bánat 
pénzzel ellátott ajánlataikat a laski gör. kath. lel
késznél nyújtsák be.

Az árlejtés 1904. évi február hó 19-én <1. e. 
9 órakor Lask község lelkészi hivatalnál tarts 
tik meg.

Az épület tervrajza a laski gör. kath. lel
késznél megtekinthető.

Lask, 1904. február 1.
Slöljáróság.

Kérjen mindenki

saját érdekében

Valódi Kathreiner-féle 
Kneipp-maláta kávét 

csak^ol^csomagokban, a melyek a
Kneipp páter védjegyet és a Kath
reiner nevet viselik, és kerülje gondo
san a silány utánzatok elfogadását.

kr.— 40
80

Asztali bor
Csemege ó bor
Muskotály

Nagy-Mihály, Sulyovszky-féle ház.

Bor eladás.
Saját termésű boraimat következő áron adom:

_  literenként

5 puttonyos asszu (betegeknek alkalmas kis üveg

WIDDER BÉLA

Szarvas-

04-ll/c

..Kulcs-

a legjobb, legkiadó- 
sabb és azért a 
legolcsóbb szappan

VED J E GYEK:
vagy

B------

Schicht-szappan

Minden kártékony vegyüléktől teljesen ment.

Mindenütt kapható!
A bevásárlásnál különösen ügyeljen inra, hogy minden darab 
szappan a .SCHICHT. névvel és fenti védjegyek egyikével 

legyen ellátva.



SZÖLÖLUGAST
ültessünk minden ház mellé és 

kertjeinkben föld- és homoktalajon.
Erre azonban nem minden xxőlőfaj alkalma*,  

(bár mind kuvxó tennéaxetű) mert nagyobbréaxe ha 
megnő i*,  termé-t nőm h<»x, ezért sokan nőm értek el 
eredményt eddig. Hol lugasnak alkalma*  fajokat ül
tettek, azok bőven ellátják házukat az egész, szőlő
érés idején a legkitün *l>b  muskataly éa ina*  édes 
szőlőkkel.

A szőlő hazánkban mindenütt megterem » nin
csen oly ház, melynek fala mellett a legcsekélyebb 
gondozással felnevelhető nem volna, ezenkívül mi*  
épületeknek, kerteknek; kerítéseknek stb. a legreme- 
kebb dísze, anélkül. hogy legkevesebb helyet is 
elfeglaltia az egyébbre használható részekből. Ez. 
a legháladatosabn gyümölcs mert minden évben 
terem.

A fajok isinerteté-ére vonatkozó, színes fény- 
nyomatú katalógus bárkinek ingyen és bérmentve 
küldetik meg. aki címét egy levelezőlapon tudatja.

Czim :
Érmelléki első szölöoltványtelep ligy-Kágyi,

u. p. Szókelyhid.

,Spire“ varrógépek.

Varrógép vásárlásnál ne az 
árakat, de a gép jóságát te- 
----- kinisiik első sorban. =
A „Spire“-téle varrógépek úgy minőség, mint 
ar tekintetében is az első helyett foglalják el; 
azokért minden tekintetben 5 évi teljes

• jótállást vállalok. ;
A „SPIKE- varrógép a divatos mú- 

—■— hímzésre is hazsnálható.
Raktárak :

S.-A.-l'jhel g, Ungvár, Ilomonna, 
NAGV-MIKÁLY, Kossuth Lajos-utcza

(Strönipl szálló mellett.)
Ugyanott kapható Singer, Hove, Henger, W. W. és balkaru varrógépek, 

kedvező havi vészlet fizet és re. Varrógép alkatrészek u. m. hajócskák, rúgok, 
srófok, gumikarika, valamint savmentes varrógépolaj készletben tartatnak.

Javítások olcsón és pontosan eszközöltetnek.

Fontos sérvben szenvedőknek!
Ne mulassza el senki, kinek kedves éleit*  s 

egészsége, magának beszerezni a legújabban javi 
tott cs. és kir. szabadalmazott amerikai 
rendszerű Gummiservkötöt beszerezni. A gummi- 
sérvkötö Pollitzer találmánya s a leghíresebb orvosi 
szaktekintélyek a legjobbnak ismertetett el. M«rt 
nem szorítja a testet, éjjel nappal hordható s a 
sérvet nem engedi kinyomulni a sérvkapun. A sérv 
kötőn alkalmazott biztonsági készülék pedig telje
sen megakadályozza a sérvkötőnek a testről való 
lecsúszást.

egyoldalú 7-től 10 
kétoldalú 10 és 16 írt

Rendelésnél kérjük megadni a test körmére 
tét azonkívül, hogy a sérv jobb, bal, vagy mind 
két oldalon van e. Megrendeléseket a legnagyobb 
titoktartás mellett pontosan eszközöl ;

POLLITZER MÓR és FIA
cs£«x. é» kir. xxab. kütaxeréexek.

BUDAPEST, V.. Deák Ferencz-utcza 10.
Alapittatott 1854-ben.

Kassán. 1904. január 15-én.

Földbirtokosok figyelmébe!

FRANCK HENRIK FIAI.

A Franck Henrik Fiai féle kassai pótkávé-gyár igazgatósága a 
mezőgazdaságnak egy uj ágát : a

czikória (katáng gyökér - cichoriuni inthybus) termesztését
ajánlja kísérleti átívelésre. A nyers anyag 19114. évben métermázsánként 
3 K 50 fnyi árban 3’ 0 súly le vonással vétetik át Kassára a gyárudvarba 
szállítva és azonnal készpénzben kifizettetik.

Bővebb felvilágosítással szívesen szolgál a gyári igazgatóság.

Meghívó.
Jl „Jíaggmihálgi Önsegélgzö-Sggesület mint Szövetkezet"

T. CZ TAGJAI
az 1904. évi február hó 21-én, délután 2 órakor

Nagymiltálvon. a városháza tanácstermében tartandó

HATODIK

évi rendes közgyűlésre
azon értesítéssel hivatnak meg.

hogy az 1903. évi mérleg, az igazgatósági, felügyelő-bizottsági 
és az ÍS'.'S. (I.) évtársulat felszámoló bizottsági jelentések az 
önsegélyző egyesület hivatalos helyiségében, az üzleti órák 

alatt bármikor megtekinthetők.
A közgyűlés tárgyai:

1. Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése.
2. Az igazgatóság, felügyelő bizottság és az 1898. évi 1-ső 

evtársulati felszámoló bizottság jelentéseinek tárgyalása <s 
ezek fölötti határozathozatal

3. Az évi mérleg megállapítása, a nyereség felosztása és 
a felmentvények megadása tekintetében hozandó határozat

4. Az igazgatóság megválasztása.
a. A felügyelő bizottság megválasztása.
fi. Indítványok, melvek a közgyűlést megelőzőleg 8 nap

pal írásban az igazgatósághoz beadatnak
Nagy-Mihály, 1901. január 21-én.

Az igazgatóság.

y y yyy yyyy ¥¥¥

Felhívás.
A -Nagymihályi Önsegélyző Egyesület, mint Szövet

kezet. igazgatósága az 1903. évi november hó 22-én rend
kívüli közgyűléstől nyert s törvényszékileg jóváhagyott fel-

1. ) 2000 darab egyenként 100 korona névértékű rész-

2. ) Az eddigi üzletrész-tulajdonosokat elővételi jog illet
■ ké.w.. iwoo a..; évtársulat flzlctréaz-tulajdo-

----------- ----- 1 kor.; 
kor.;
kor. 50 flll.;

50 mi.

3. ) Az üzletrész-tulajdonosok által igénybe nem vett

hatalinazás alapján ezennel közhírré teszi, hogy: 

jegyet bocsát ki.

meg olvképen, hogy az 1898. évi
nosai üzletrészeik arányában részjegyenként 100

évtársulat üzletrész- 1 
. tulajdonosai rész- .J jegyenként 

lelizetese ellenében tarthatnak részjegyekre igényt.
' . ..... - ---- .j——....... „v non ven

részjegyek a közönség azon részének rendelkezésére tartatnak 
fenn, mely ezideig az egyesületnek üzletrészese nem volt.

D A jegyzett részjegyekre a fizetés olykép történik, 
hogy minden részjegyre jegyzés alkalmával annak 60%-a és 
azután havonként s részjegyenként a teljes kifizetésig 4 ko
rona fizetendő.

5.) Az újonnan belépő tagokra nézve a részjegy*  meg
szerzési ára 105 korona.

Az igazgatóság ennélfogva felhívja az üzletrész-tulaj
donosokat, hogy a részjegyek jegyzése iránti szándékukat 

f- évi m.árcziias lió 1 napjáig*  
jelentsek be. Azok a tagok, a kik ezen határidőig nem jelent
keznek, jegyzési jogukról önként lemondottnak fognak tekintetni.

Keit Nagymihályon, 1904. évi február hó 8-án.
Az igazgatóság.

az 
az 
az 
az

1900. évi
1901. évi
1902. évi
1903. évi

tulajdonosai rész
jegyenként

101
101

Nyom. Laudesman B. könyvnyomdájában.


